
ماذا تالحظ حينما تقول هنا ال فرق و هناك تقول يوجد فرق , انظر اآلن كيف اإلنسان العجل يقع  الشيخ :

  فيما ال حيّبه ما الفرق بني هذا و هذا ؟

  كان يوشوش ؟ شو رأيك فهمت سؤايل ؟  أو كالمي ليس واضحا ؟ أين هذا اّلذي

  أنا فاهم سؤالك يا شيخ . السائل :

  شو جوابك ؟ الشيخ :

  نفس اإلستعانة نفس أكل الرّبا , املعصية واحدة . السائل :

يعين , ال ليس هذا الّسؤال . الّسؤال أنّه هل هناك فرق يف هذه املعصية بني بلد يعيش أهله بني علماء  الشيخ :

  قّل فيه العلماء كما يريد أن يقول صاحبنا اجلزائري , هل هناك فرق ؟و بلد آخر 

  ال يوجد فرق . السائل :

  هو ما ظهر له بعد . ملاذا مل يظهر لك ؟ الشيخ :

  سائل آخر : ال  ال يوجد فرق يا شيخ .

  لكن أنت فرّقت . الشيخ :

  . ...سائل آخر : ال ما فرّقت يعين هل جنعل 

  قلت , قلت مستدركا علّي لكن هناك فرق يا شيخ . أنت قلت هذا .أنت نسيت ما  الشيخ :

  سائل آخر : نرجو من فضيلتكم يعين تفسري هذا الفرق لكن يتبّني لنا احلّق .

معليس لكن أنا ال أعرتض مبا تقول , ليس هناك فرق بارك اهللا فيك , الفرق يتصّور بالّنسبة لشخص  الشيخ :

ال يعلم أنّه حرام هذا فرق معرتف به, يعين مثال هذا أخونا اّلذي أنعم اهللا عليه يعلم أنّه هذا حرام و ال شخص 

ا كان يف ضالله القدمي يشرب اخلمر و رّمبا ال 
ّ
باإلسالم إبراهيم هذا العتبار أنّه حديث عهد باإلسالم و كان مل

  ذا أم ال ؟أقول عنه بالّذات و رّمبا غريه و ليس بعيدا أسلم و ال يزال يشرب اخلمر ممكن ه

  سائل آخر : ممكن 

  و يشرب اخلمر و هو ال يدري أنّه حمّرم , ممكن هذا أم ال ؟ الشيخ :

  سائل آخر : ممكن .

لكن هذا يف بالد اإلسالم موش ممكن . هذا الفرق موجود أّما أنا أقول اآلن الرّبا حرام سواء كان ربا  الشيخ :

  ا , هل هناك فرق ؟سعوديّا أو كان أردنّيا أو سوريّا أو جزائريّ 

  سائل آخر : ال يوجد فرق .



امسح يل , هل كّل هؤالء يف كّل هذه البالد سواء من حيث القول فيهم إّم كّفار كّلهم مرتّدون عن  الشيخ :

  اإلسالم ألّم يستحّلون ما حّرم اهللا

ّدين عن الّدين و بعضهم ال أو كّلهم مسلون و إن كانوا يستحّلون ما حّرم اهللا أم قد يكون بعضهم كّفارا مرت

  يزالون مسلمني ماذا ترى يف هذا الّتقسيم العادل ؟ أراك ضعت عّين .

  احلليب : رفع الرّاية البيضاء شيخنا .

  يبدو أنّه ضاع . الشيخ :

سائل آخر : يا شيخ أنا أقصد يف كالمي هذا أوىل للحّكام يعين معروف آل سعود أو الكويتّيني أو املصرّيني أو 

حاكم سواء اجلزائرّيني فنحن يا شيخ هل نعلم أّن هؤالء ظاهرهم يوالون أعداء اهللا و ال يتربّؤون منهم فهل  أيّ 

  هذه و أنا أريد جواب دقيق جّدا فهل هذه رّدة أمن ال ؟

  ما جوابك بالّنسبة للّذين يأكلون الرّبا و هم يعلمون حترميه ؟ ما جوابك اّلذي أنت مطمئّنا له ؟ الشيخ :

  ل آخر : ميكن أن يأكل الرّبا و هو ليس معتقدا .سائ

  . ...سائل آخر : إذا كان مستحالّ 

  أحسنت . الشيخ :

  . ...سائل آخر : اي نعم معروف هذا 

احفظ , ال يظهر أّن هذا املعروف يصبح يف كثري من األحيان جمهوال و اآلن هذا هو الواقع احفظ هذه  الشيخ :

  كلون الرّبا هل هم كّفار ؟الكلمة ما قولك يف اّلذين يأ

  . ...سائل آخر : إذا كانوا مستحّلني هلذا فهم كّفار خارجني عن املّلة و إن مل يكونوا مستحّلني 

  و إذا قلت هذا الكالم يف أولئك احلّكام اّلذين يوالون أعداء اهللا تكون خمطئا ؟ الشيخ :

  سائل آخر : ال ال أكون خمطئا .

  ا التقينا ؟فهو أنا هذا . إذ الشيخ :

  سائل آخر : نعم .

ليس املواالة يف حّد ذاته كفرا . كفر رّدة و لكّنه معصية كبرية فمن استحّلها بقلبه كاّلذي استحّل الرّبا  الشيخ :

بقلبه كالمها ارتّد عن اإلسالم و من مل يستحّل بقلبه هذه املعصية و تلك فال يزال يف دائرة اإلسالم و أذّكرك مبا 

  ن أيب بلتعة تذكر حديثه ؟فعل حاطب ب

  سائل آخر : نعم .



  هل كفر ؟ الشيخ :

  سائل آخر : ال ما كفر .

  مل مع أنّه واىل املشركني و يف قضّية خطرية جّدا . الشيخ :

  . ...سائل آخر : أخرب عن أمور املسلمني 

  أمور املسلمني و عليهم سّيد املرسلني الشيخ :

  . ...سائل آخر : و لكن 

كن لإلستدراك أنت تستدرك على ماذا ؟ ال يوجد شيء يستدرك عليه أنا اآلن أسألك أليس هذا قد و ل الشيخ :

  واىل املشركني ؟ إذا ما كفر أليس كذلك ؟

  سائل آخر : نعم .

  إذا ليس كّل مواالة كفر رّدة . واضح إىل هنا ؟ الشيخ :

  سائل آخر : واضح .

ب و آنفا أنت قلت حنن ليس لنا أن نشّق عن قلوم لنا الظّاهر هو اّلذي اقرتن باإلستحالل بالقل ... الشيخ :

طّيب , أنا أسألك اآلن هذا الظّاهر اّلذي أنت تركن إليه يف مسألة املواالة احملّرمة إسالمّيا ما هو هو أّم عصوا 

على أنّه حمّرم لكن هذا هو الظّاهر لكن هذا الظّاهر اتّفقنا  (( و من يتوّلهم منكم فإنّه منهم ))رّب العاملني 

  ماهو الظّاهر اّلذي دّلك على أنّه هذا اإلستحالل ظاهري هو استحالل باطين أيضا ؟ عندك دليل على هذا ؟

سائل آخر : عندي ظاهرهم يا شيخ أنا أظّن أّن الباطن قد يوافق الظّاهر , نتكّلم مع الّشيخ لكي نتعّلم هذه 

  فرصة لعّلها ال تتاح لنا مرّة أخرى .

  أنا أذّكرك مرّة أخرى بأن ال تكون من املقدقدين ألّن هذه قد قد تقابل بقد مثلها أليس كذلك ؟ يخ :الش

  سائل آخر : نعم .

إذا ارفع كلمة قد و أجب عن سؤايل . هؤالء اّلذين والوا املشركني ظاهرهم أنّه خالفوا نّص القرآن الكرمي  الشيخ :

تريد أن تتوّصل لباطنهم و تقول أّن هؤالء استحّلوا مواالة الكّفار  هذا ال يوجد يف إشكال لكن كيف توّصلت أو

  بقلوم هل لك سبيل إىل ذلك أن تكشف على ما يف قلوم ؟

  سائل آخر : ليس يل سبيل .

  إذا تبقى عند الظّاهر . الشيخ :

  سائل آخر : نبقى عند الظّاهر .



  رمي . و هذا ليس موضع خالف .ما هو الظّاهر ؟ أّم خالفوا نّص القرآن الك الشيخ :

يا شيخ أريد أن تشرح يل قضّية مثال البخاري اهللا أعلم بّوب باب الّرّدة عندما قاتل مانعي الزّكاة , يعين   السائل :

  كيف تفّسر هذا يا شيخ ؟ حبكم أّم تركوا الزّكاة قاتلهم أبو بكر الّصديق و مسّيت حرب الّرّدة .

 فيك أنت ستجيبين عنه كيف تفّسر قتل الزّاين احملصن ؟ مالكم ال تنطقون ؟ كيف الّتفسري بارك اهللا الشيخ :

  تفّسر يا أخي ؟

  سائل آخر : حّدا .

إذا اّلذي مينع الّصالة يقاتل , مينع الزّكاة يقاتل , مينع الّصيام يقاتل املهّم ال تربط بني املقاتلة و بني  الشيخ :

(( و إن طائفتان من كوم مرتّدين و أكرب شيء عندك مشكلة الّساعة   الكفر ال تالزم بني مقاتلة قوم و بني

المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا الّتي تبغي حّتى تفيء إلى أمر اهللا 

  قاتلوا اّليت تبغي ألّا كفرت ؟ ألّا بغت . ))

  . ...و لكن  السائل :

مقاتلة طائفة من  (( فقاتلوا الّتي تبغي حّتى تفيء إلى أمر اهللا ))ن قاموسك . و لكن احذفها م الشيخ :

املسلمني ال نستلزم من جمّرد املقاتلة أّن هؤالء املسلمني كّفار مرتّدين خمّلدين يف الّنار يوم القيامة ال نستلزم هذا . 

اتلة ال تعين أنّه قاتلهم على أساس أّم مرتّدين اآلن قاتل أبو بكر أولئك الّناس اّلذين امتنعوا من الزّكاة هذه املق

عن دينهم مبجّرد امتناعهم من أداء الزّكاة . اآلن أال تعلم أّن هناك أغنياء كثريون أصحاب ماليني مملينة إذا صّح 

  الّتعبري ال يؤّدون زكاا ؟ هل تقول هؤالء كّفار مرتّدون عن دينهم ؟

  ال . السائل :

اآلن دولة مسلمة ستؤيّد دولة اخلالفة الرّاشدة و أّوهلا أبو بكر الّصديق أي سيقاتل هؤالء  فإذا لو كان الشيخ :

املمتنعني عن أداء الزّكاة . إذا امجع اآلن يف ذهنك يقاتلون ألّم امتنعوا من الزّكاة و ال يقاتلون على أّم مرتّدون 

. فإذا ال تالزم ملقاتلة اخلليفة لقوم أّم قتلوا ألّم عن دينهم ألّنك ما حكمت أّن تارك الزّكاة مرتّد عن دينه 

مرتّدون و إّمنا أعود ألقول قد يكونون مرتّدين و قد ال يكونون أنا ال أقول قد واحدة أقول اثنتني , قد يكونون 

موجود يف مرتّدين و قد ال يكونون مرتّدين و أتبعها بقد ثالثة قد يكون بعضهم مرتّدا و بعضهم غري مرتّد و هذا 

(( العامل كّله . اّلذي نقول قد يكون مرتّدا أي استحّل منع الزّكاة و هذا يروى عن بعضهم أنّه حيتّج بقوله تعاىل 

اخلطاب موّجه للّرسول , اآلن الّرسول راح . فإذا حنن ال ندفع الزّكاة و ليس علينا زكاة فهذا  خذ من أموالهم ))

  فال .يكون مرتّدا عن دينه أّما اآلخرون 



شيخ سؤال أخري كيف تكون إقامة احلّجة على احلّكام , يعين تعريف احلّجة و كيفّية إقامة احلّجة و من  السائل :

  يقيمها ؟

يقيمها أّوال أهل العلم , و ثانيا يقيمها بكتاب اهللا و حديث رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم و عمل  الشيخ :

  ثالثا ما هو الثالث ؟الّسلف الّصاحل و ما أدري أنت قلت 

  تعريف احلّجة ؟ السائل :

كما قال بن القّيم رمحه اهللا : العلم قال قال رسوله قال الّصحابة ليس بالّتمويه***ما العلم نصبك   الشيخ :

  إىل آخره فاحلّجة هو قال اهللا قال رسول اهللا ليس شيئا آخر . ...للخالف سفاهة بني الّرسول و بني رأي فقيه 

  نسأل عن الكيفّية . تكون بطريقة مباشرة أم غري مباشرة ؟ السائل :

ا  دعا ملوك الكفر إىل اإلسالم ما دعاهم مباشرة  الشيخ :
ّ
املباشرة ما هي ضروريّة ألّن الّرسول عليه الّسالم مل

قائمة  أرسل إليهم خطابا و أحيانا أرسل إليهم رسوال من طرفه عليه الّسالم فليس من الّضروري أن تكون احلّجة

مباشرة و إّمنا بالواسطة و خباّصة أنّه اآلن لو اّتصلنا مع اّلذي نريد أن نقيم احلّجة عليه حّىت لو اّتصلنا به مباشرة 

فاحلّجة مّنا إليه نقّدم ما قال اهللا و ما قال رسول اهللا و بني الّرسول عليه الّسالم اّلذي بّلغنا شريعة اهللا أربعة عشر 

ط هنا يف تبليغ احلّجة حّىت لو اّتصلنا مباشرة باّلذي نريد أن نقيم عليه احلّجة فاملهّم تبليغ قرنا فإذا يوجد وسائ

( أفضل الجهاد كلمة حّق تقال أمام احلّجة إليه إّما بواسطة شخص يذهب إليه كما جاء يف احلديث الّصحيح 

من الكتاب و الّسّنة فقد أقيمت عليه لكن هذا لو أرسل إليه خطاب و بّينت له املسألة بأدلّـتها  سلطان جائر )

  احلّجة .

احلليب : يف البحث شيخنا ظهرت يل أثناء مناقشات الّتكفري يف مسألة مانع الزّكاة فأحّب أن أعرضها ألرى 

  رأيكم فيها .

  تفّضل . الشيخ :

ا أنكر عمر رضي اهللا عنه على أيب بكر قال أبو بكر كلمة 
ّ
تدّل على أنّه ما احلليب : شيخنا يف نفس احلديث مل

" و اهللا لو منعوين عناقا أو عقاال كانوا قاتلهم من أجل منع الزّكاة بعينها و إّمنا من أجل تواطئهم على املنع فقال 

و هذا العناق أو العقال منعه ال يكّفر فضال عن أن يكون من أركان اإلسالم  يؤّدونه لرسول اهللا لقاتلتهم عليه "

( ّوال . ثانيا الّنّيب عليه الّصالة و الّسالم يقول يف حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جّده املرتوكة أو كذا , هذا أ

فلم يقل كفره أو قتله أو شيء من هذا فدّل أّن مقاتلته رضي اهللا عنه  و من منعها فإنّا آخذوها و شطر ماله )

  ّرّدة و حرب الّرّدة و ما شابه ذلك .هلم إّمنا هو لتواطئهم على منعها و مقاتلتهم عليها و خاّصة يف ظروف ال



  أحسنت جزاك اهللا خري . الشيخ :

  احلليب : بارك اهللا فيك .

أّول سؤال يعين مثال حنن يف اجلزائر عندنا أضرحة يف العاصمة بالّضبط عندنا أضرحة و يف هذه  السائل :

نصيحتك للّشباب اجلزائري اّلذي األضرحة أناس يتربّكون باألموات هل هؤالء مشركون أم ال ؟ و ثانيا ما هي 

  يريد أن جياهد يف سبيل اهللا ؟

  تقصد اجلهاد يف سبيل اهللا يعين قتال الكّفار ؟ الشيخ :

  قتال الكّفار نعم . السائل :

  أّما هذا فقد سبق اجلواب عنه . الشيخ :

  نصيحة عاّمة يا شيخ مبا تنصح الّشباب اجلزائري ؟ السائل :

ية و الّرتبية انتهى هذا املوضوع . سؤالك األّول يبّني لنا أو يؤّكد يل أنا شخصّيا على ننصحهم بالّتصف الشيخ :

ا بعث الّرسول عليه الّسالم كان هناك من يعبد 
ّ
األقّل أنّه ال سبيل إّال بالّتصفية و الّرتبية أنا اآلن أسأل هل مل

بعدما انقضى العهد املّكي هل بقي يف األصنام و يعبد األموات و القبور أم ال ؟ الشّك كان موجودا طيّب 

  املسلمني اّلذين قالوا ال إله إالّ اهللا حمّمد رسول اهللا من يستعني باملوتى من دون اهللا ؟ موش واضح سؤايل يبدو ؟

  سائل آخر : مل يبق .

عين مل يبق , طّيب اآلن الّشعب اجلزائري شعب مسلم كيف بقي الكثريون إن مل نقل أكثرهم و ال أ الشيخ :

الطّعن يف الّشعب اجلزائري ألّن الّشعب الّسوري مثله و املصري مثله إىل آخره لكن كيف بقي هذا اّلذي تسأل 

  عنه هل هو شرك أم ال كيف بقي هذا يف اتمع اإلسالمي ؟

  سائل آخر : رّمبا يعود ذلك لإلعالم . مثل الّتليفزيون و الرّاديو .

يكن له ذكر حينما بنيت املساجد على القبور لكن نريد أن نأخذ عرب بارك ال هذا خطأ . اإلعالم مل  الشيخ :

  اهللا فيك .

  نعم . السائل :

نريد إذا تبّنينا رأيا أو فكرا أو عقيدة أن نكون على بصرية فنحن نقول الّشعب املسلم يف أّي بلد ال  الشيخ :

لم الّصحيح و هذا اّلذي نسّميه بالّتصفية و ليس ينهض أبدا و ال يستطيع أن يقيم دولة اإلسالم يف أرضه إالّ بالع

فقط ذا العلم بل و بالّرتبية عليه فالّشعب اجلزائري مثل الّشعب الّسوري مثل الّشعوب األخرى ال يزالون 

يعيشون مسلمني امسا و مشركني فعال إذا كيف ميكن القضاء على هذا الّشرك ؟ هو مبثل ما فعل الّرسول عليه 



و أعود ألؤّكّد أنّنا اليوم عندنا مشاكل كبرية  (( و ثيابك فطّهر و الّرجز فاهجر  ))فعل ؟ بالّدعوة الّسالم كيف 

جّدا مل تكن يف العهد األّول قلت لكم آنفا مشكلة موجودة اليوم مل تكن يف الّسابق كان العلم يومئذ صافيا 

ه إذا فيجب إجراء عملّية الّتصفية من غّضا طريّا اليوم خليط شيء صحيح و شيء ضعيف و شيء باطل إىل آخر 

" الّتصفية و اّلذي جيري عملّية الّتصفية ؟ هذا كّله من تفاصيل احملاضرة اّليت كنت ألقيتها حتت هاتني الكلمتني 

من اّلذي يقوم بالّتصفية ؟ ال شّك أّم أهل العلم يف اعتقادكم هل يلحق مليون مسلم عامل واحد على  الّرتبية "

الّسّنة ؟ فإذا يا مجاعة وج و نثور نقيم دولة اإلسالم و حنن بعد كدعاة ما عرفنا ما هو اإلسالم فضال  الكتاب و

أن نقّعد هلذا اإلسالم ونؤّسس له بأفراد يستجيبون هلذا اإلسالم و لذلك فال بّد من الّتصفية و الّرتبية و لذلك 

الّتجّمع هكذا غثاء كغثاء الّسيل و إّمنا على الّتصفية و على  حنن ال نقّر أبدا أّي تكّتل يقوم على أساس الّتكّتل و

الّرتبية هؤالء اّلذين ميكن يوما ما أن حيّققوا ما ينشده كّل املسلمني اّلذين يعيشون على بصرية و اّلذين يعيشون 

لو أقيمت الّدولة على غري بصرية كّلهم مّتفقون و احلمد هللا على ضرورة إقامة الّدولة املسلمة وأنا أعتقد أنّه 

املسلمة حّقا لوجد من هؤالء املسلمني أنفسهم من حيارا و هذه كلمة خطرية جّدا فما رأيكم ؟ لكن أخونا 

  اجلزائري ليس معي فيما يبدو .

  جزاك اهللا خبري و أطال اهللا يف عمرك مبا يفيد اإلسالم و املسلمني . السائل :

على رسول اهللا أّما بعد شيخ هل هناك مانع شرعي إذا قامت احلرب الربيّة بسم اهللا و الّصالة و الّسالم  السائل :

هل من املانع أن حيتّل العراق مدينة من املدن الّسعوديّة فإّن يف بغداد قد قالوا قد زاد الّطني بّلة باستحالله مدينة 

  . ...اخلفجة فهل يف ذلك 

  قد زاد إيش ؟ الشيخ :

  الّطني بّلة . السائل :

  من ؟ الشيخ :

  . ...العراق عند استحالله  السائل :

ا العراق شيخنا أخذ اخلفجة , فلم يأخذها فهذا زاد الّطني بّلة كما يقولون .
ّ
  أبو ليلى : مل

هو العراق حنن ذكرنا أكثر من مرّة بأنّه يعترب باغيا جلّرد احتالله للكويت و لذلك احتالله غري الكويت  الشيخ :

ت أي اإلحتالل األّول ال جيوز و ما يتلوه من احتالل إن أمكنه ذلك فال جيوز و حكمه حكم احتالله للكوي

حسبه أن يدافع عن أرضه و أن حيول بني أرضه و بني اعتداء غريه عليه حّىت الكويت ما جيوز أنّه يدافع عنه ألنّه 

  هذه ليست أرضه واضح إىل هنا ؟



  نعم . السائل :

أو بغريه للجيش العراقي ؟ فإّن بعض إخواننا يف العراق مينع هذا و يقول إّم كّفار  هل جيوز الّتربّع بالّدمّ  السائل :

  و ال جيوز الّتربّع هلم و مساندم.

هنا قضّيتان إحدامها داخلة فيما كّنا حتّدثنا عنه أيضا أكثر من مرّة حنن موقفنا بعد أن تبّني من هجمة  الشيخ :

ة على العراق تبّني من هذه اهلجمة أّن املقصود ليس هو إعادة الكويت إىل الكّفار و من معهم من الّدول العربيّ 

ا تبّني هذا قلنا جيب على املسلمني أن 
ّ
أصحابه و إّمنا املقصود حتطيم اجليش العراقي و بالّتايل الّشعب العراقي مل

   هنا ؟ يكونوا عونا للّشعب العراقي و ليس عونا للحزب البعثي أو لرئيس حزب البعث واضح إىل

  نعم . السائل :

طّيب , يتفرّع على هذا اجلواب اجلواب عن سؤالك و عن مثله يتكّرر مثال هل جيوز إعانة الّشعب  الشيخ :

العراقي بكّل معونة كاألموال و الطّعام و الّشراب و حنو ذلك و من ذلك ما سألت عنه آنفا . فبناءا على 

  قول ا يتفرّع اجلواب عن اإلعانات الفرعّية كسؤالك أنت عن الّدّم واضح ؟املساعدة العاّمة اّليت كّنا و ال نزال ن

  واضح . السائل :

يبقى الّشيء الثّاين و هو يف اعتقادي ال جيوز تعميم القول بأّن اجليش العراقي جيش كافر ألّن هذا فيه  الشيخ :

طالق القول على حزب البعث بأنّه مشّكل طورة بالغة جّدا بل أنا أقول بل قد قلت ذلك أكثر من مرّة ال جيوز إ

من أفراد يعّدون املئات أو األلوف كّل فرد منهم كافر , ال جيوز أن يقال هذا . إالّ إذا تبّني أّن أي فرد من هؤالء 

األفراد قّلوا أو كثروا يتبّنون البعث عقيدة ضّد اإلسالم حينذاك من تبّىن هذه العقيدة يكون كافرا من الرّئيس إىل 

املرؤوس أّما إطالق القول بأنّه حزب البعث كّله كافر فضال عن جيش العراق كافر هذا ال جيوز إسالمّيا و على 

ذلك إذا كان ال جيوز أن يقال بأنّه اجليش العراقي جيش كافر يبقى اجلواب أنّه ليس فقط جيوز تقدمي الّدم 

جيوز تقدمي الّدّم للكافر اّلذي يسّمونه للجيش بل هو واجب على أّن هناك فتوى من عندي على سؤال هل 

املواطن فكان اجلواب بأنّه جيوز من باب اإلعانة و لكن سواء كانت اإلعانة هلذا الكافر أو حّىت للمسلم فينبغي 

أن يقّيد ذلك برأي الطّبيب ألنّه ليس كّل مسلم عنده استعداد أن يتطوّع بكّمّية من الّدّم ألنّه هذا الّتطوّع قد 

قد يصري عنده نقص دم فإذا البّد أن يكون هذا الّتطوّع بإشراف طبيب مسلم فإذا كان بدنه يساعده على  يضرّه

الّتطوّع فهو جائز حّىت للكافر املواطن و بالّتعبري الّشرعي الكافر الّذّمي ألنّه كلمة مواطن هذه كلمة دخيلة يف 

املسلم صبغة واحدة ال فرق بني املسلم و الكافر يف احلقوق و الّلغة الّشرعّية اإلسالمّية ألّا تصبغ على الكافر و 

هذا مع األسف يقوله بعض الكّتاب اإلسالمّيني و بعض احملاضرين بل يروون ذلك عن الّنّيب صّلى اهللا عليه و 



 و هذا حديث ال أصل له و لذلك من هذا ( لهم ما لنا و عليهم ما علينا )سّلم أنّه قال يف حّق أهل الّذّمة 

احلديث اّلذي ال أصل له بعوامل أخرى أكثرها أجنبّية سرى استعمال كلمة املواطن على ألسنة املسلمني اليوم مع 

(( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أّن هذه الّتسوية تتناىف مع الّشريعة و حسبنا قول ربّنا 

  فهذا جواب سؤالك الثّاين . ))

وة ال يوجد يف املسلمني إّال سلفّيا أو خلفّيا , إّما أن تكون سلفّيا فغري ذلك فأنت يقول بعض اإلخ السائل :

  خلفّي . يعين مسلم عادي ال جيوز . فأفيدونا ؟

وّضح ألّن الكلمة هذه أخشى أن تعطي معىن رّمبا أكثر ممّا أنت تريده هل يعين هذا القائل أنّه من كان  الشيخ :

  فّيا فهو كافر ؟سلفي فهو املسلم و من ليس سل

  ليس مبسلم خلفّيا . السائل :

أجب أنت عن سؤايل , هل يعين و هذا اّلذي خشيته فتحفّظت هل يعين أّن من كان سلفيّا فهو املسلم  الشيخ :

  و من مل يكن سلفّيا فليس مبسلم بل هو كافر ؟

  اهللا أعلم . السائل :

  بك .كيف اهللا أعلم , أنت سائل ! أنا أريد أن أجي  الشيخ :

  بأنّه ال يوجد إالّ سلفي فغري الّسلفي فهو خلفّي ليس مبسلم هكذا يطلق . السائل :

  رجعت لكالمي اّلذي خفت منه . الشيخ :

  احلليب : كلمة هذه غري مسلم اهللا أعلم من زيادته .

أرجو أن ال أنا خائف , شوف يا أخي املسلم كما قال عليه الّصالة و الّسالم يف احلديث الّصحيح و  الشيخ :

يصرفنا حتّمسنا حنن الّسلفّيني للّدعوة اإلسالمّية احلّق أن ال يصرفنا ذلك إىل الوقوع فيما وقعت فيه اخلوارج قدميا و 

حديثا من القول بأنّه من كان سلفّيا فهو مسلم و إّال فهو الكافر أرجو أن ال نقع يف هذه املصيبة اّليت وقع فيها 

 ّأمرت أن أقاتل الّناس ا تنايف الّشريعة اّليت قالت بلسان نبّيها صّلى اهللا عليه و سّلم اخلوارج قدميا و حديثا أل )

حّتى يشهدوا أن ال إله إّال اهللا و أّن محّمدا رسول اهللا فإذا قالوها فقد عصموا مّني دمائهم و أموالهم إالّ 

و ال جيوز تكفريه إّال بشيء صريح ممّا هو  فكّل من قال ال إله إّال اهللا فهو مسلم بحّقها و حسابهم على اهللا )

داخل يف باب نكار ما هو معلوم من الّدين بالّضرورة هذا أّوال . و ثانيا بعد تبليغه احلّجة و ليس هكذا الّتكفري 

على عماها فنحن نعلم اليوم وجود طوائف كثرية جّدا و كّلهم يشهدون معنا أن ال إله إالّ اهللا و أّن حمّمدا رسول 

 و يصّلون صالتنا و يستقبلون قبلتنا و يصومون صيامنا و حيّجون بيت ربّنا إىل آخره و مع ذلك فهم خيتلفون اهللا



عّنا يف قليل أو كثري ليس فقط يف األحكام اّليت تسّمى األحكام الفرعّية بل و يف كثري من العقائد الفكريّة و مع 

أوىل نكتفي بأن نقول إّم يف ضالل مبني لكن الّضالل درجات ذلك ال جيوز لنا أن نكّفرهم و إّمنا أّوال كخطوة 

, ثانيا من أقيمت احلّجة عليه من طرف رجل عامل بالكتاب و الّسّنة ّمث أصّر هو بينه و بني ربّه على املكابرة و 

 سرت احلّق على جحد احلقيقة اّليت تبّينت له فهذا هو الكافر ألّن الكافر يتضّمن معناه لغة و شرعا يتضّمن معىن

فمن تبّينت له حقيقة من حقائق  (( و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ))بعد ظهوره و هلذا جاء يف القرآن آية 

الّشريعة ّمث كابر و أنكر فهذا هو الكافر و حنن كأفراد ال نستطيع أن حنكم بأنّه زيد من الّناس هذا كافر إّال إذا 

ذي تقوله حّق لكن أنا ال أؤمن به هذا ال يكون كافرا , نأخذ مثال بعض أعلن بلسانه صراحة كأن يقول هذا الّ 

املسائل اخلالفّية املعروفة قدميا و حديثا بعض األشاعرة اّلذين ينكرون علّو اهللا على خلقه تعرف ال بّد هذه املسألة 

تهم باآليات و األحاديث ؟ هؤالء بال شّك هم ضاّلون يف قوهلم هذا و إنكارهم لعلّو اهللا على خلقه لكن لو أتي

هم يسّلمون ا و لكن يقولون أنتم تفهموا على وجه و حنن نفهمها على وجه و هكذا قل على اّلذين ينكرون 

رؤية اهللا يف اآلخرة و املعتزلة الّذين ينكرون هذه الّرؤية و ينكرون أّن كّل شيء بقدر كّل هؤالء ال ينكرون نصوصا 

غريهم و إّمنا عندهم ليست مقطوع بثبوا فهؤالء مل يكن من عقيدة الّسلف الّصاحل مقطوع ثبوا ليس فقط عند 

تكفريهم و إّمنا كانوا يضّللوم و يكّفرون من تبّني عناده و إصراره على إنكار احلّق فإذا عرفنا هذه احلقيقة فنحن 

. لكّننا نقول أّوال هؤالء اخللف منهم ال نستطيع أن نقول من كان سلفّيا فهو املسلم أّما اخللفي فليس مبسلم ال 

من ال يعرف إيش الّسلف و إيش اخللف يعين ذهنه خايل و الّدعوة مل تبلغه كما بلغت حنن الّسلفّيني كما بلغتنا 

و أنا يبدو يل أّن هناك يعين يف بعض البالد اإلسالمّية محاس للّدعوة الّسلفّية محاس عاطفي غري علمي و لذلك 

ح مجاح نفوسنا و ال نتوّسع يف إطالق كلمة الكفر على غرينا و إّمنا حنن يف قرارة نفوسنا حنمد اهللا فينبغي أن نكب

عّز و جّل أن هدانا هلذا احلّق اّلذي اختلف فيه الّناس ّمث يكون موقفنا بالّنسبة لآلخرين موقف املشفقني  

ذه منه بكّل وسيلة يستطيعها , موش كالطّبيب العارف مبرض املريض فهو يشفق عليه ملرضه و حياول أن ينق

جنعلها مسألة حرب و قتال ألّن هؤالء مسلمون إخوان لنا و هم مرضى فعلينا أن نعينهم على مرضهم و نقّدم 

  هلم ما به يشفون من أمراضهم .

من نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة إلخواننا الّسلفّيني يف العراق حول طريقة الّتعامل مع اآلخرين  السائل :

  الّناس سواء املخالفني أو غريهم .

  أظّن أخذت اجلواب سلفا . الشيخ :

  جزاك اهللا خري يا شيخ و يسلّمك عليك الّشيخ حممود و يقرؤك الّسالم و يوّد أن يراك . السائل :



  عليك و عليه الّسالم و رمحة اهللا و بركاته و أنت بدوري سّلم عليه و على كّل من يسأل عّنا الشيخ :

  هو يوّد أن يراك . ئل :السا

إن شاء اهللا ربّنا جيمعنا و العراق حّر أّوال ّمث قد تاب من ضالله و عاد إىل ربّه بعد هذه احملنة اّليت ابتلي  الشيخ :

  ا و كانت سببا لكثري من ابتالء الّدول اإلسالمّية األخرى و يف مقّدمتها الّسعوديّة و من انضّم إليها .

اّليت حتكم البلدان اإلسالمّية أكثرها أتت بصورة غري شرعّية بصورة انقالبات أو املستعمر هو احلكومات  السائل :

اّلذي أوجدها , مسعنا بعض فتاويكم أنّه ال جيوز خمالفتها و البّد من اإلستئذان منها , فنسأل عن احلكومة 

  الّشرعّية الّيت جيب علينا طاعتها و ال خنالفها ؟

  ن احلكم باإلسالم و تطّبق ما تعلن فعال .هي اّليت تعل الشيخ :

  و إذا مل , إذا ما طّبقت و ال أعلنت اإلسالم ؟ السائل :

  طّيب , نشوف إيش إذا مل . خنرج عليها نقول لك ال . فبّدنا نشوف إيش يف . الشيخ :

  لينا أن نطيعهم ؟يعين كإعانة إخوان لنا مسلمني هذه احلكومات قد ال تأذن لنا بإعانتهم فهل جيب ع السائل :

  خّلي مثالك واقعي يا أخي . تعني إخوانك املسلمني , مثال العراقّيني ؟ الشيخ :

  مثال العراقّيني . السائل :

 ...طّيب , الّسؤال يعين ليس واضحا ألّن اجلواب ال تسمح . لكن أنت تريد أن تقول ال تسمح بإعانة  الشيخ :

.  

  مالّية مثال . السائل :

  ضا هذا مسموح به .و أي الشيخ :

  . ...احلليب : حيكي عن بعض بالد اخلليج حبكم وجود 

أي نعم , هذه تدخل يف قاعدة إذا ترّتب من وراء هذه اإلعانة مفسدة أكرب من املصلحة اّليت يريد  الشيخ :

  ؟ الّشخص أن يقوم ا فتنقلب املصلحة إىل مفسدة و إالّ فهو واجب القيام ذه املصلحة واضح اجلواب

  واضح . السائل :

شيخ تذّكرت األخ اجلزائري اّلذي قبل هذا بأنّه على مستوى األفراد إنّه األفضل أنّه يذهب إىل  السائل :

فأنا بالّنسبة يل يف بغداد  ...أفغانستان ما يروح لبغداد بسبب أّن الّدولة ما تسمح له أو خيرج عن طاعة الّدولة 

   ؟حيّق يل أن ألتحق م أنا و إخواين

  كيف ال .  الشيخ :



  يعين جيوز هذا ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

ا نقول بالّنسبة للجزائر و غريها ما خيرجوا ألنّه إذا خرجوا راح يعملوا خصام و نزاع بينهم و بني  الشيخ :
ّ
حنن مل

  الّدولة و تنضرب الّدعوة عرفت كيف؟

  نعم . السائل :

  ا نالحظه يف بعض الظّروف و األحوالهذ الشيخ :

  احلليب : شيخنا أشار إىل هذا مع أخونا عبد الّرمحن و اآلثار املرتتّبة على هذا .

  اي نعم . الشيخ :

  كيف حالكم ؟  الشيخ :

  احلمد هللا . السائل :

الّذهاب إىل العراق من  ذكر لنا أّول ما جلس بأنّه مسع من أحد اجلزائرّيني اّلذين اّتصلوا يب و سألوين عن الشيخ :

أجل اجلهاد و أنا كما تعلمون أنتم ننصح الّدول اإلسالمّية أن تكون عونا للّشعب العراقي على الكّفار احملاربني 

هلم و من كان معهم من املتحالفني معهم هذا رأينا دائما و أبدا و لعّل هذا كان من مجلة ما ذكرنا للّشيخ علي 

لو بأوقات ضّيقة بسبب ظروفه املتعّلقة بسفره فقلنا له حنن ال نرى شرعّية ذهاب األفراد  ألنّه كان قد زارنا هنا و

من املسلمني املتحّمسني إىل العراق ألّن ذلك ال يفيد اجليش العراقي قّوة و إّمنا قد يلقي على كواهلهم تكاليف و 

ثقل فكان هذا جوايب للّسائل فذكر  أعباء هم يف حاجة إىل من خيّففها عنهم و ليس إىل من يزيدهم ثقال على

هذا الّسائل ألخونا هذا ما مسع مّين و كان يف الّنقل شيء من الّتغيري اّلذي البّد منه فبيّـّنا لألخ هذا أّن رأينا كان 

و ال يزال أنّه جيب على الّدول اإلسالمّية أن يعينوا اجليش العراقي يف سبيل احملافظة على الّشعب العراقي و ليس 

أعادوا كالمه  11ييدا للحزب البعثي أو لرئيسه ّمث قال أحد اجلالسني اآلن ميكن يتكّلم صّدام فعال الّساعة تأ

اّلذي فيه الّتصريح بانسحاب اجليش العراقي من الكويت و كنت أريد أن أتكّلم معهم فاآلن إذا ذهبتم إىل هناك 

كثريين من أّن اجليش العراقي يعّد املاليني رّمبا يكون جمّهز ماذا تستطيعون أن تفعلوا ؟ أنا يف اعتقادي و يف اعتقاد  

للقتال مليونني فأنتم إذا ذهبتم كأفراد ماذا يكون تأثريكم لصاحل اجليش العراقي ما أظّن أّن ذلك يغين شيئا بل كما 

بالّشراب إىل اجليش قد تعلمون أّن الّشعوب اإلسالمّية و خباّصة هنا فهم يرسلون اإلمدادات املتعّلقة بالطّعام و 

العراقي و لعّلكم على علم بذلك فأنا قلت لصاحبنا اّلذي أشرت أنت إليه آنفا . إذا خرجتم من اجلزائر هل 



خترجون و معكم طعامكم و شرابكم و أسلحتكم و و إىل آخر ما يلزم ااهدين أم ستكونون كّال على الّشعب 

عالن اّلذي مسعتموه من صّدام فاآلن هل تعتقدون أّنكم تكونون العراقي و اجليش العراقي كان هذا قبل هذا اإل

عونا للجيش العراقي و هو سيدافع عن بلده العراق و قد انسحب من الكويت هل تعتقدون بأّنكم تكونون عونا 

 له أنا قلت جيب على احلكومات اإلسالمّية و قلت لكثري من اّلذين سألوا إن كان اجليش اجلزائري خرج بعدده و

عّدته بسالحه اجلّوي و الربّي حاميا جليشه إىل أن يصل إىل العراق فهذا هو الواجب أّما كأفراد فذلك ممّا ال 

يسمن و ال يغين من جوع و اآلن مع األسف قد فجئنا بإعالن صّدام أمره للجيش العراقي باإلنسحاب من 

و هو ليس حباجة إىل عدد و إّمنا هو حباجة  الكويت فكيف تتصّورون أّنكم إذا ذهبتم كنتم عونا للجيش العراقي

  إىل عّدة فتفّضل ماذا عندك ؟

  . ...شيخ فيما خيص أنّنا سنأيت بسالح و نأيت بشيء كثري من اجلزائر حنن يف اجلزائر ال منلك شيء  السائل :

جاوب مع هذا أنا أعرف هذا و لذلك نصحت اجلزائرّيني و يف شخص الّشيخ علي أّن الّدولة إذا مل تت الشيخ :

الواجب فاألفراد ال يفيدون شيئا إّال أطّباء و ممّرضني فهذا واضح الّنفع فيهم إن شاء اهللا أّما للجهاد للقتال أنتم 

اآلن ما شاء اهللا سّتة أفراد هل مترّنتم على القتال بالوسائل احلربّية احلديثة كّلكم ؟ أنا أسأل األخ هنا ابتداءا 

  باليمني ما هو مترّنك ؟

سائل آخر : احلمد هللا و الّصالة و الّسالم على رسول اهللا مترّنت يا شيخ يف احلماية املدنّية يف اإلنقاذ و أنارجل 

  من رجال املطافئ .

  حسن , أنت . الشيخ :

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

  و عليكم الّسالم . الشيخ :

  .سائل آخر : أنا يف احلماية املدنّية و سائق شاحنة و رافعة 

  و أنت . الشيخ :

  سائل آخر : أنا ميكانيكي و سائق للّشاحنات .

  و أنت ؟ الشيخ :

سائل آخر : أنا متخّصص يف كهرباء الّسّيارات و طّباخ عندما قال األخ علي بلحاج ليس اجلهاد أن تذهب و 

لّشيء أن نساعد إخواننا حتمل الّسالح فقد حيتاجون لّلذي يطبخ يف وسط املدينة أو خترج إىل القتال فحببنا هذا ا

  يف اهللا الّشعب العراقي هذه هي نّيتنا .



  و أنت ؟ الشيخ :

  سائل آخر : أنا خمتّص يف سياقة الّشاحنات يعين شاحنات كبرية .

  طّيب . الشيخ :

  سائل آخر : بسم الّرمحن الّرحيم , متخّصص يف املياه .

  يف املياه ؟ الشيخ :

  سائل آخر : تصليح جماري املياه .

  ماذا تعين يف املياه ؟ الشيخ :

  سائل آخر : تصليح قناة املياه و سائق لكّل الّشاحنات .

  طّيب و بقّية إخوانكم هكذا ؟ الشيخ :

نعم يا شيخ كّلهم أتوا بوصّية من اجلبهة اإلسالمّية لإلنقاذ أكثرهم أطّباء متخّصصني يف احلماية املدنّية  السائل :

  ة .و شاركوا يف اخلدمة الوطنيّ 

  نعم . الشيخ :

سائل آخر : شيخ قلت قبل قليل أنّنا جئنا يعين فرادى و مل نأيت مجاعة و لكن ليس هذا هو يا شيخ لقد جئنا 

  مع هيئة و هي اجلبهة اإلسالمّية لإلتقاذ و هي يف رأيي متّثل تقريبا حكومة يف اجلزائر .

  ال ما متّثل حكومة . الشيخ :

  ة فقط .سائل آخر : احلكومة هي شكليّ 

ال تبالغ يف الواقع , احلكومة ما ميثّلها من كان من احلكومة و ليس من كان من الّشعب اّلذي يعارض  الشيخ :

احلكومة أّا الحتكم مبا أنزل اهللا و أنتم تعلمون هذه احلقيقة و الشّك لكن أنا أقول و أكّرر ما مسعتموه آنفا حنن 

للجهاد و القتال أكثر من األفراد أكثر من األحزاب ألّن األحزاب يف كّل  نقول الّدول ألّا عندها من اإلستعداد

احلكومات اإلسالمّية مع األسف الّشديد ال يسمح هلا بأن تكون متسّلحة و مستعّدة للقتال أليس كذلك ؟ فإذا  

نريد الّدول كّل كون احلزب الفالين هو مجاعة و كتلة ال حيّقق اهلدف اّلذي أنا أدندن حوله و أتكّلم فيه حنن 

دولة عندها من سالح جّوي أو بّري أو أسلحة متعّددة األنواع و األشكال إىل آخره فأنتم اآلن يعين حسب ما 

شرحتم و وصفتم يدخل فيما أنا أراه مناسبا أّن ذهابكم إىل هناك يفيد ألّن اإلعانة و الطّبابة و الّتمريض و ما 

أحوج ما يكون إىل مثل هذه املساعدة أّما ملباشرة القتال فهذا مل يكن شابه ذلك بال شّك اجليش العراقي اآلن 

من قبل من رأيي ألّن األفراد هؤالء ليس عندهم من األسلحة و من القّوة اّليت تتناسب مع شراسة احلرب املضروبة 



شيء طّيب و أنا  على الّشعب العراقي فإذا كان األفراد اّلذين خرجوا من اجلزائر يف مثل هذه اإلختصاصات فهذا

يعين قلته للّشيخ علي أّما مباشرة القتال فنحن ال نرى أن يكون ذلك من أفراد و إّمنا من احلكومات و مع 

األسف كما ترون احلكومات منطوية على نفسها و ليس هلا من املساعدة للّشعب العراقي أو اجليش العراقي 

معرفة أّنكم يعين ذووا اختصاصات خمتلفة فأرى أن  سوى الكالم و الّتحميس و حنو ذلك و لكن مع هذا مع

  تّتصلوا مع الّشيخ علي هاتفّيا البّد أّن عليكم مسؤول كرئيس .


